
 

 
 

Fietsroute Hooge Stoep route 

 

Deze route is ontwikkeld door Vakantieoord De Bronzen Emmer 

 

  
 

Start- en eindpunt: Vakantieoord De Bronzen Emmer, Mepperstraat 41 in Meppen 

Afstand: 26 km 

 

Deze route voert door 'Boswachterij Gees' (ongeveer 1600 ha.). Deze bossen zijn in de jaren 

dertig aangeplant op de heidevelden. Er is echter nog een groot heideveld bewaard gebleven, 

'De Hooge Stoep'. U vindt dit heideveld op een gegeven moment aan uw rechterzijde 

 

Routebeschrijving 

1. U verlaat het vakantiepark en gaat rechtsaf de Mepperstraat op. 

2. U gaat gelijk weer linksaf, de Kampdijk op. 

3. Op de Y-splitsing houdt u links aan. Dit is de Marsenweg richting Gees. 

4. U volgt dit pad tot het einde en gaat dan linksaf tussen de witte stenen door. 

5. Als u het water aan uw rechterhand voorbij fietst, gaat u op de T-splitsing rechtsaf 

richting “Recreatief Gees”. 

6. Na ongeveer 150 meter gaat u links, het smalle paadje op fietsen naast het zandpad. Dit 

paadje volgt u tot het einde. 

7. Op de splitsing met de Tilweg gaat u rechtsaf de verharde klinkerweg / Tilweg op. 

8. Na 200 meter gaat u met de bocht mee naar links, de verharde weg blijven volgen. 

9. Bij de eerste splitsing met een fietspad, bij ANWB paddenstoel: 23139 gaat u linksaf 

richting Geesbrug / Hoogeveen het Mr. H. Greebefietspad op. 

U fietst nu door Boswachterij Gees met op een gegeven moment heideveld De Hooge Stoep aan 

uw rechterhand. 

10. Dit fietspad blijft u volgen tot het einde. 

11. Aan het einde van het fietspad, bij ANWB paddenstoel: nr. 23138 moet u rechtsaf slaan de 

Witte Menweg op, richting Geesbrug/Hoogeveen.  

Aan uw rechterhand komt u op een gegeven moment langs “Gasterij het Geeserveld”. U kunt 

hier terecht voor een lekker kopje koffie, ijs of een heerlijke wafel. 



 

12. U Volgt deze weg tot de volgende ANWB paddenstoel: 23171. Hier gaat u linksaf de 

Landschapsweg op, richting Geesbrug, Zwinderen, Hoogeveen. 

13. Op de T-splitsing aan de Verlengde Hoogeveense Vaart gaat u linksaf bij ANWB 

paddenstoel: 23170 richting Zwinderen, Coevorden, Emmen. U blijft aan deze kant van het 

water. U komt zo in Zwinderen. 

14. U houdt bij de brug links aan en gaat het klinkerpad op. (Dus niet over de brug!) 

15. Na een klein stukje fietsen, komt u aan de linkerkant een fietspad tegen. 

16. Fiets dit fietspad op en blijf dit fietspad volgen. 

17. Op de Y-splitsing houdt u het fietspad aan naar links. 

18. Op de T-splitsing met de Plagmadijk gaat u linksaf, het fietspad blijft u volgen. 

19. Op de kruising met de Goringdijk gaat u rechtdoor, u blijft het fietspad volgen. 

20. Op de kruising met de Tilweg gaat u rechtsaf. Zo komt u aan in het dorp Gees. 

21. Op de kruising met de Dorpsstraat gaat u linksaf de Dorpsstraat op. 

Aan uw rechterhand ziet u nu achtereenvolgens ijssalon “Talenti” (Zeker een aanrader voor 

een heerlijk ijsje.) en de Kebof, een prachtige woonwinkel met veel antiek. 

22. Vervolgens gaat u de eerste weg linksaf de Lutmarsweg in. 

23. Dit klinkerpad blijft u volgen tot aan de splitsing. Daar gaat u rechtsaf het geasfalteerde 

pad op. De Bollemaweg blijven volgen, richting Meppen. 

24. Bij de volgende splitsing rechtsaf slaan richting Meppen.  U bent hier eerder op de dag ook 

langsgekomen. 

25. Aan het einde van het fietspad, bij de Y-splitsing fietst u de Kampdijk op (rechts afslaan). 

Dit is een klinkerpad. 

26. Aan het einde van het klinkerpad rechts afslaan, de Mepperstraat op. 

27. Vervolgens slaat u linksaf bij de oprit van de camping en bent u weer op het beginpunt. 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.fietsenwandelweb.nl/

